Referat af lokalrådsmøde den 15. januar 2014 kl. 19,00
Sted:

Det Gamle Bibliotek, Sorringvej 28, Voel kl. 19.00

Deltagere:

Gitte Johansen, Jette Nordsmark, Martin Kruse Hansen, Mogens Birk Sørensen, Jeanette
Bechmann, Kim Kjølhede og Harry Skydsgaard.

Afbud:

Martin Kruse Hansen

Referat:

Jeanette Bechmann

1. Åbent møde.
Der er åbent møde fra kl. 19,00 til 19,30, hvor alle er velkomne til at spørge eller give
information til Lokalrådet.
Besøg af Kjeld, som forespurgte på, om der er kommet en afgørelse på, hvor
genbrugspladsen skulle pladseres. Dette er ikke tilfældet jf. vores by ansvarlig (Birgit
Delcomyn Holst), Silkeborg Rådhus
Derudover kikkede Torben Hansen forbi.
2. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.
3. Konstituering.
Der skal vælges formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Harry Skydsgaard valgt til formand
Jette Nordsmark valgt til næstformand
Jeanette Bechmann valgt til sekretær
Kim Kjølhede valgt til kasserer
4. Fastsættelse af mødedatoer i 2014.
Torsdag d. 27. februar (Afbud fra Jette)
Tirsdag d. 8. april
Onsdag d. 4. juni (sommerafslutning)
Torsdag d. 21. august (Afbud fra Mogens)
Tirsdag d. 23. september
Onsdag d. 29. oktober
Torsdag d. 20. november
5. Igangværende opgaver/emner.
Genbrugsplads se. Pkt. 1
Livsringen – Skitse og projekt, gennemgået af Harry.
Rengøringsdag - Danmarks naturfredningsforening arrangerer en årlig rengøringsdag
primo april, hvor frivillige bliver inviteret. Deltagerne bliver delt op på forskellige ruter,
udstyret med sække og vi går så byen rundt og samler det ”skrald” der er blevet smidt
og/eller tabt.
2 minus 1 vej på Ll. Amerika – Skitse fremvist af Harry.
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Energieffektivisering i lokalområder – Møde 22. januar, kl. 17, på EnergiMidt
omkring emnet. Harry forhørte sig, om der var nogle, der var interesserede. Harry
deltager, Mogens og Gitte deltager muligvis.
Fælles kalender – I forbindelse med det seneste borgermøde, blev der oprettet en
kommunikationsgruppe. Der blev i den forbindelse oprettet en hjemmeside på
www.voel-by.dk. Det var målet at denne hjemmeside skulle være omdrejningspunkt
for en fælleskalender. Det har været svært at få trafik på hjemmesiden. Vi overvejer at
sammenlægge den med www.voel.dk.
Kommunikationsstrategi – Kim og Jeanette – har bolden på at få lagt en strategi
om, hvordan vi formidler, hvad vi formidler, hvor vi formidler og hvordan vi sikre større
dialog Lokalrådet og Lokalsamfundet imellem. Kim og Jeanette tager fat i de tidligere
medlemmer af kommunikationsgruppen for input og evt. fortsat samarbejde.
Kirkegyden – Status er, at kommunen har besluttet, at bommene skal fjernes som
prøve hen over vinteren. Den endelige beslutning om bommene skal fjernes, bliver
taget til foråret.
Fortov på Gormsvej – Vi har søgt om at få anlagt fortov hele vejen fra rundkørslen
ud til Thorupgårdsvej.
6. Høring om trafikplan.
Mail fra Midttrafik udsendes samtidig med dagsordenen.
Som udgangspunkt har Lokalrådet ingen kommentar til dette. Vi opfordrer via Voel
lokalråds FB profil, at kommentere på planen.
7. Orientering.
Byansvarlig for Voel er Birgit Delcomyn Holst. Harry inviterer Birgit på besøg til et af
forårets lokalrådsmøder, hvor vi sammen med Birgit går en tur igennem byen for at
give Birgit kendskab til området.
8. Eventuelt, herunder punkter til næste møde.
Vi skal have en repræsentant i LAG. Jeanette undersøger hos Thomas Kim, hvad der
ligger af materiale.
Der er udarbejdet masterplan for Voel by, findes her:
http://voel.dk/media/6166/masterplan%20for%20voel.pdf
Mødet slut kl. 21:20 og næste møde er den torsdag d. 27. februar.

